Regulamin festiwalu Carnaval Sztukmistrzów realizowanego
w dn. 17-20.09.2020 r.
I. Postanowienia Ogólne

1.

2.
3.

4.

5.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został opracowany przez
organizatorów festiwalu Carnaval Sztukmistrzów 2020, który odbędzie się 17-20
września 2020 r. (dalej „Impreza”),
Organizatorem festiwalu są Warsztaty Kultury w Lublinie z siedzibą przy ul. Grodzkiej
5a w Lublinie (zwane dalej „Organizatorem”).
Wydarzenia Carnaval Sztukmistrzów 2020 realizowane będą na terenie Śródmieścia
Lublina w szczególności w następujących lokalizacjach: Stare Miasto, Błonia pod
Zamkiem, Plac Dominikański, kamienice Grodzka 5a i 7, teren Browarów Lubelskich
Perła (zwanych dalej „Terenem”) – szczegółowe lokalizacje wydarzeń znajdują się w
programie festiwalu Carnaval Sztukmistrzów 2020 umieszczonego na stronie
www.sztukmistrze.eu oraz w folderach festiwalu.
Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają prawa i obowiązków osób trzecich
jeśli ich działalność jest zlokalizowana i prowadzona na Terenie przed rozpoczęciem
imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia lub
incydenty powstałe na obszarach zajętych przez takie osoby trzecie.
Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywały na Terenie Imprezy (dalej zwanych „Uczestnikami”). Każda osoba
przebywająca na Terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na
wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

II. Uczestnictwo w imprezie

1.

W ramach Imprezy realizowane są zarówno wydarzenia płatne jak i bezpłatne.

2.

W ramach wydarzeń płatnych realizowane są następujące spektakle:
Piątek 18.09
17.00 Tres de la Nada “H2Ooops” / Plac Dominikański
18.00 Marcin Lipski “House of Lego” / Scena kameralna - Warsztaty Kultury, ul.
Grodzka 7 – patio
20.00 AntiRabbity “Rabbit in a Humanland” / Scena kameralna - Warsztaty Kultury,
ul. Grodzka 7 – patio
20.00 Wrzące Ciała “Śmierci Śmiech” / Plac Dominikański
Sobota 19.09
14.00 Kamil Żongler “Jarzyna” / Scena kameralna - Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 7
– patio
15.00 Ale Circus Company “VII” / Błonia pod Zamkiem
16.00 Marcin Lipski i Miłosz Budka “Królowie rozrywki” / Scena kameralna Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 7 – patio
16.00 Wrzące Ciała “Śmierci Śmiech” / Plac Dominikański
17.30 Warszawski Cyrk Magii i Ściemy “Człowiek Lew” / Błonia pod Zamkiem
18.00 AntiRabbity “Rabbit in a Humanland” / Scena kameralna - Warsztaty Kultury,
ul. Grodzka 7 – patio

19.00 Kolektyw Kejos “Epitafium Błazna - szkice z Szekspira” / Plac Dominikański
Niedziela 20.09
14.00 Marcin Lipski “Rabbit in Humanland” / Scena kameralna - Warsztaty Kultury,
ul. Grodzka 7 – patio
14.00 Tres de la Nada “H2Ooops”/ Plac Dominikański
15.00 Warszawski Cyrk Magii i Ściemy “Człowiek Lew” / Błonia pod Zamkiem
16.00 Kamil Żongler “Jarzyna” / Scena kameralna - Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 7
– patio
17.00 Kolektyw Kejos “Epitafium Błazna - szkice z Szekspira” / Plac Dominikański
18.00 Marcin Lipski i Miłosz Budka “Królowie rozrywki” / Scena kameralna Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 7 – patio
19.00 Ale Circus Company “VII” / Błonia pod Zamkiem
3.

Wydarzenia festiwalowe bezpłatne, które jednak wymagają wcześniejszej rejestracji:
Czwartek 17.09
19:00 Busker Show / Perła Browary Lubelskie SA., ul. Bernardyńska 15 - wstęp
bezpłatny (rejestracja on-line)
Piątek 18.09
19.00 Busker show / Perła Browary Lubelskie SA., ul. Bernardyńska 15 - wstęp
bezpłatny (rejestracja on-line)
Sobota 19.09
18.00 Busker show / Perła Browary Lubelskie SA., ul. Bernardyńska 15 - wstęp
bezpłatny (rejestracja on-line)
20.30 Dziady Kazimierskie - koncert / Błonia pod Zamkiem - wstęp bezpłatny
(rejestracja on-line)
Niedziela 20.09
12.30 Circus Next - prezentacja programu / Sala widowiskowa - Warsztaty Kultury,
ul. Grodzka 5a - wstęp bezpłatny
17.00 Busker show / Perła Browary Lubelskie SA., ul. Bernardyńska 15 - wstęp
bezpłatny (rejestracja on-line)
20.30 Spotkanie z artystami Incydentu Polskiego / Próba Cafe - patio - wstęp wolny

4.

Wstęp na Imprezę wymaga zakupu biletu wstępu (wydarzenia płatne) lub wcześniejszej
rejestracji (wydarzenia bezpłatne).

5.

Wejście na spektakle płatne możliwe jest jedynie za okazaniem biletu zakupionego w
autoryzowanych punktach sprzedaży wskazanych na stronie internetowej
sztukmistrze.eu w dniach od 2 września 2020 od. godz. 16.00 do godziny przed
rozpoczęciem danego wydarzenia lub wyczerpania miejsc oraz po wypełnieniu
oświadczenia o stanie zdrowia.
Wejście na wydarzenia bezpłatne możliwe jest jedynie po dokonaniu wcześniejszej
rejestracji on-line przez formularz dostępny na stronie internetowej sztukmistrze.eu od
9 września od godz. 10.00 do wyczerpania miejsc i wypełnieniu oświadczenia o stanie
zdrowia.
Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie na spektakle umożliwiające
przeprowadzenie procedur bezpieczeństwa zw. z Covid-19 oraz zajęcie miejsc na
widowni przed rozpoczęciem spektaklu. Widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na
widownię aż do przerwy (o ile w spektaklu przewidziano przerwę). Po rozpoczęciu
spektaklu bilet traci ważność i nie ma możliwości zwrotu biletu.
W trakcie przedstawień biletowanych obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i
nakaz wyłączenia telefonów komórkowych.

6.

7.

8.

9.
10.

Miejsca na wydarzeniach zarówno biletowanych jak i bezpłatnych nie są numerowane.
Organizator utrwala przebieg imprezy w formie fotografii i filmów dla celów
dokumentacji oraz promocji i reklamy innych imprez w przyszłych latach. Wizerunek
osób przebywających na terenie imprezy może więc zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.
Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z
tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych i
internetowych relacjonujących przebieg Imprezy.

11.

Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Imprezie oraz przebywający na Terenie Imprezy
zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów
przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych

12.

Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.
13.

14.

15.

16.

17.

Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy własnych napojów alkoholowych, środków
odurzających i psychotropowych, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
Organizator ma prawo usunąć z Imprezy osoby, które usiłują wnieść na Imprezę lub
posiadają przedmioty i środki opisane w ust. powyżej, a także osoby zachowujące się w
sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające porządek lub
naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych;
Organizator ma prawo do usunięcia każdego Uczestnika Imprezy, który narusza zasady
kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Imprezy.
Na Terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora
jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub
agitacji politycznej. Postanowienie o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
obszarów zajętych przez osoby trzecie, a zlokalizowanych na Terenie Imprezy.
Organizator informuje, iż Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie
w sferze poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator
nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia
słuchu lub utratę zdrowia.
W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia,
Uczestnicy powinni:
a. natychmiast powiadomić służby porządkowe;
b. unikać paniki;
c. stosować się do poleceń służb porządkowych lub informacyjnych;
d. opuścić w sposób spokojny Teren Imprezy.
III. Bezpieczeństwo Imprezy

1.
2.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas jej
trwania;
Służby porządkowe są uprawnione do:
a)
b)
c)

nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w
Imprezie;
niewpuszczania osób uczestniczących w Imprezie do miejsc
nieprzeznaczonych dla publiczności;
niewpuszczania osób znajdujących się pod widocznym wpływem
alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających środków

d)
e)

f)

g)
h)

niewpuszczania osób posiadających broń lub inne przedmioty zakazane,
określone w niniejszym Regulaminie
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku
niewykonania tych poleceń - wezwać je do opuszczenia Imprezy;
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych;
Egzekwowania przestrzegania przez uczestników Imprezy stosowania się do
przepisów dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa.
Legitymowania uczestników Imprezy w celu potwierdzenia ich tożsamości
oraz zgodności z danymi zawartymi na oświadczeniu o stanie zdrowia.
IV.

Ogólne zasady bezpieczeństwa związane z
koronawirusem SARS-CoV-2

1. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego, jeżeli jest to
niemożliwe są zobowiązani realizować obowiązek zakrywania ust i nosa- Uczestnik
zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj.
maseczkę, przyłbicę ochronną lub cześć garderoby zasłaniającą usta i nos.
2. Przed wejściem na teren imprezy Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do dezynfekcji rąk
( płyny do dezynfekcji umieszczone będą przy wejściu na teren imprezy oraz w jej obrębie).
3. Na wszystkie wydarzenia Carnavalu Sztukmistrzów obowiązuje w zależności od
wydarzenia: bądź wcześniejszy zakup biletów, bądź wcześniejsza rejestracja uczestników
( wejście możliwe po wcześniejszym zakupie biletu/rejestracji, wypełnieniu oświadczenia
o stanie zdrowia).
4. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren imprezy złożyć pisemne
oświadczenie lub wcześniej drogą elektroniczną (wg. instrukcji organizatora przesłanych
przez Organizatora drogą mailową), że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie
jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym. W oświadczeniu należy przekazać organizatorowi dane kontaktowe
(imię i nazwisko, adres e-mail lub nr. telefonu), które organizator jest zobowiązany
przekazać Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku
wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną COVID oraz przechowywane do 2 tygodni
po dacie odbycia się Imprezy.
5. Na teren Imprezy obowiązuje zakaz wstępu osób:
- z wyraźnymi objawami infekcji dróg oddechowych podobnych do grypy oraz temperaturą
ciała powyżej 38 stopni Celsjusza (Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do poddania się
bezdotykowemu badaniu temperatury przed wejściem na teren Imprezy)
- objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,
- które w ciągu 14 dni przed wydarzeniem miały kontakt z osobami zarażonymi wirusem
SARS-CoV-2 i chorymi na COVID-19.
6. Wszyscy uczestnicy Imprezy zobowiązani są ponadto do stosowania się do
obowiązujących w trakcie Imprezy zewnętrznych przepisów prawa i wymogów sanitarnoepidemiologicznych.
7. Nabywca biletu, który nie dostosuje się do wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa nie
zostanie wpuszczony na teren imprezy i nie przysługiwać mu będzie zwrot środków
przeznaczonych na zakup biletu.

V.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od
dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. V.1 powyżej w terminie 21 dni
od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi
posiadać dowód nadania listu poleconego.
3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której
mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w harmonogramie przebiegu
Imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem
artystycznym i czasowym bez podania przyczyny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu
na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki
atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na
Terenie Imprezy.
Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie www.sztukmistrze.eu, w punkcie
informacyjnym i innych miejscach na Terenie Imprezy.
Niniejszy Regulamin obowiązuje w dn. 17-20 września 2020 r.
Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu.
Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy
Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów
niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

